
НАСОКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ БЕЗГРЕДОВИ СИСТЕМИ 

 

 

Поради непостоењето на техничка регулатива за проектирање на безгредови 
армиранобетонски конструктивни системи изложени на сеизмички влијанија, како во 
земјата така и во Европа, а со оглед на се’ почестиот избор на овие системи од страна на 
инвеститорите и проектантите за станбени, станбено-деловни и деловни објекти, во 
продолжение се дадени насоки за проектирање на безгредовите системи засновани на 
досегашни сознанија, експериментални и аналитички истражувања кај нас и во светот. 

Овие насоки претставуваат дополнителни услови кон барањата кои конструктивните 
елементи треба да ги задоволат согласно ПБАБ87 и ПИОВС81, а проектантот треба да го 
дополни Основниот градежно-конструктивен проект во поглед на исполнувањето на 
истите. 

 
1. Објектот да се предвиди со симетрична (квадратна или правоаголна) основа во однос 

на двете главни оски, со симетрично поставени вертикални конструктивни елементи 
во основа и по висина, така што првите две тонови форми да се транслаторни; 

2. Распоните во двата правци (Lx, Ly) да не се разликуваат еден од друг за повеќе од 40%; 

3. Минималната дебелината на плочата да се определи од условите за пробивање и 
гранични состојби на употребливост; 

4. Минималната ширина на скриените греди, (s) да се пресмета согласно изразот: 

• s ≥ 0.25 (Lxлево + Lxдесно)/2 

а во случај на ивична греда (со распон само од едната страна) според изразот: 

• s ≥ 0.25 L /2 + b,  (b - димензија на крајниот столб во правец на ширината на гредата) 

5. Да се предвидат армиранобетонски платна, кои треба задолжително да се 
распоредат симетрично во основата на објектот, со вкупна должина Lплатна  во „cm“ 
во секој од ортогоналните правци согласно една од алтернативите: 

• Lплатна = 0.5*n*Aобјект,  (n - број на висини над вклештувањето, Аобјект - вкупна 
бруто површина на објектот во основа во m2) 

• онолку Lплатна колку што е потебно да се задоволи условот за максимално 
дозволено поместување  од сеизмичка сила (Н/600) пресметано за рамовски 
модел составен од столбови и скриени греди без плоча, но да не се врши 
редукција на влезните сеизмички сили како резултат на вредноста на 
основните периоди, (вкупниот сеизмички коефициен К да не биде помал од: 
0.1 за зона IX, 0.05 за зона VIII и 0.025 за зона VII според MSC): 

6. Катноста на објектот да се предвиди согласно максимално дозволениот број на 
висини над вклештувањето, даден во следната табела: 

Сеизмичка 
зона 

 

(ПИОВС81) 

Максимално дозволен број на висини над ниво на вклештување 

столб +плоча 
столб+плоча+ 
скриени греди 

столб+плоча+ 
скриени греди 
+ободни греди 

столб+плоча+ 
скриени греди 
+ободни греди 

+платна 

IX / / 2 6 

VIII / 1 3 7 

VII 2 3 4 8 



7. Димензионирањето на конструктивниот систем да се врши на рамовски модел 
(столбови, платна, ободни греди, ако се предвидени и скриени греди) без да се 
моделира плочата, но со пренесени оптоварувања од неа. Армирањето на скриените 
греди да се предвиди како за обични греди. 

8. Димензионирањето на плочите да се врши на математички модел кој се состои од 
столбови, платна и плоча, како и ободни греди во колку истите се предвидени, (без 
да се моделираат скриените греди). 

9. Во колку проектираниот објект не ги задоволува горенаведените барања,  неопходна 
е дополнителна анализа на конструкцијата, со цел определување на влезните 
сеизмички сили врз основа на однесувањето на објектот за очекувани сеизмички 
дејства на локацијата. 
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